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Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!
Mediedebatten under det senaste året har präglats av befarad tidningsdöd
och neddragningar i journalistisk bevakning. Vi förstår att tidningarna
måste rusta sig för en situation då allt fler får sin information via andra
medier än papperstidningar. Men lokaltidningar som Nerikes Allehanda
biter sig nog i svansen när man framför allt utarmar det lokala materialet.
I lokaltidningar är vi främst intresserade av lokala nyheter, lokal sport,
lokal debatt, lokal kultur. Riksnyheter,
utrikesmaterial och debatt får vi med
högre kvalitet i rikstidningar, andra
medier eller via internet än i inköpta
TT-artiklar i lokaltidningen.
Sedan den stora neddragningen av
lokaljournalistiken gjordes på NA har
antalet nyheter från varje kommun
drastiskt minskats. Den viktiga, granskande kommunala bevakningen har i
princip upphört.
Lokal journalistik är viktig för det
demokratiska samtalet. Hur ska vi
annars få kunskap om och bilda oss
uppfattningar om viktiga frågor i vår
närmiljö? De kvarvarande lokaljournalisterna gör naturligtvis så gott de kan,
men har en omöjlig uppgift. Nerikes Allehandas prioriteringar riskerar att leda
till färre prenumeranter, lägre annonsintäkter och påskynda tidningsdöden.

NIK-aren satsar dock friskt på det
lokala materialet! I det här numret
speglar vi en bygd i utveckling: investeringar, satsning på företagsamhet i
Åsbro, kulturfestival i Bergsgården och
mycket annat.
NIK:s årsmöte präglades inte minst
av den satsning klubben gjort på motionsidrott. Det senaste tillskottet med
gym i Sveasalen har blivit en formidabel
succé.
Lars, Inger och Siw

NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: Lars Jonsson 0583-220 71, iml@telia.com
Siw Adolfson 072-252 35 51, 019-611 35 51, adolfson@telia.com
Inger Falkenström 0583-221 58, 019-14 81 41, inger.falkenstrom@live.se
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

Framsidesbild: Kycklingar av rasen Bovans, hemmahörande på Närkesbergs hönseri.
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Kulturfestival i Närkesberg
BERGSGÅRDEN LÖRDAG – SÖNDAG 27–28 APRIL
• Filmfestival hela helgen
• Närkesbergs egna jazzorkester Pajazz
• Historisk modevisning
• Guidad hästskjuts genom Närkesberg
• Kulturfest med film, underhållning och mat
• Konstutställning – öppettider kl 10 – 16.
Även onsdag 1 maj!

VIVI-ANNE LENNARTSSON
www.viviannel.com

EWA STIGSSON
www.ewastigsson.se

Arrangörer: Besök Närkesberg, Närkesbergsfilm och Norra Vätterns Bild & Formkonstnärer.

värdecheck 500 kr

Att köpa cykeltillbehör för när du köper ny cykel 26”, 28” eller 29”.

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

VARUHUSET

i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se

Se sortiment på
www.varuhuset.se
Gäller t.o.m. 21 april 2013.

DANIELSSONS
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon
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Gålsjö

0583-410 87

ÖSK:s lagkapten på NIK:s årsmöte
På NIK:s årsmöte i början av mars kunde styrelsen stolt redovisa en
verksamhetsberättelse från ett av de mera aktiva åren i modern tid.
Framför allt har man fullföljt motionssatsningen med det nya
gymmet som främsta succé.
I verksamhetsplanen för 2013 presenterades flera nysatsningar. Bland annat
ska en mobil jaktskyttebana köpas in.
Om det finns intresse, ska klubben också
erbjuda en schackturnering. I så fall den
första på många år. NIK startades 1929
som en fotbolls- och schackklubb.
Elisabeth Bergkvist valdes in i styrelsen och i redaktionen för NIK-aren efter
Lars Jonsson som lämnade dessa uppdrag. I övrigt är styrelsen oförändrad.
Årsmötets dragplåster var Magnus
Wikström, lagkapten i Örebro Sportklubb. Han berättade om livet som fotbollsspelare på heltid. Ja, nästan heltid
i alla fall. Han arbetar lite som fastighetsmäklare, men har svårt att hinna
med arbete vid sidan av fotbollen. En
titt i faktarutan nedan förklarar varför.

jobba på att inte förlora boll i fel läge, sa
Magnus.
På en publikfråga medgav Magnus
att ÖSK nog är en av favoriterna i superettan, men det finns flera. Hammarby
är en av dem. När Magnus fick frågan
om den svåraste motståndaren under
hans år som mittback i allsvenskan, fick
han tänka länge. Till slut blev svaret:
– Det är nog att möta AIK på hemmaplan, tidigare Råsunda. Det är
motspelare överallt. Och de brinner av
självförtroende. n
ÖSK:s lagkapten
Magnus Wikström gästade
NIK:s årsmöte.

Drivkrafter

En typisk vecka för Magnus
under spelsäsong

Foto: Julia Persson (juliaperssonphotography.com)

Vilka är då drivkrafterna till att lägga
ner all denna kraft på fotbollen, undrade
någon i publiken.
– Samma skäl som att ni sitter här,
svarade Magnus. Att göra något bra tillsammans med andra som vill samma sak.
Magnus berättade att ÖSK fått en
helt annan harmoni än föregående
säsong. Det är bra stämning i truppen och laget har nya tränare och flera
nyförvärv. Årets första matcher har
gått bra. Bland annat slog man blivande
motståndaren i superettan, Degerfors
med 4–0 i en träningsmatch. Värnamo
besegrades nyligen i Svenska Cupen
med 2-0. Taktiken under året blir att gå
på offensiven:
– Vår taktik inför säsongen är att
kontrollera matcherna med offensivt
spel. Visst blir vi sårbara, men nu kan
vi kontrollera spelet på ett helt annat
sätt än förra säsongen. Fast vi behöver

• Måndag: Ledig.
• Tisdag: Två träningstillfällen.
Däremellan genomgång av senast
spelade match.
• Onsdag: Träning.
• Torsdag: Träning och matchanalyser av kommande
motståndare.
• Fredag: Lätt träning.
• Lördag: Match.
• Söndag: Rehabilitering.
Lätt träning.
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Sydved – din aktiva sk

Munksjö Aspa Bruk
– din lokala massaindu

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk
Starka lokala köpare och ett nat
– din lokala massaindustri
Starka lokala köpare och ett naturligt val!

– din aktiva
skogspartner
– Sydved
din aktiva
skogspartner

Sydved
Sydved
– din aktiva skogspartner

Inköpar
Jan Sand
01046-7
jan.sand

Munksjö Aspa Bruk

Munksjö
Bruk
Munksjö
Aspa
Bruk
–Aspa
din
lokala
massaindustri
––din
lokala
massaindustri
din lokala
Starkamassaindustri
lokala köpare och ett naturligt val!

Hjälp de
drabbade i
GÅ MED I VÄRLDENS
STÖRSTA MÄNSKLIGA
Haiti

Inköpare
Inköpare Jan Sandberg
01046-784
66
Jan Sandberg
jan.sandberg@sydved.se
01046-784 66

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

Inköpare
jan.sandberg@sydved.se
Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
Jan Sandberg
jan.sandberg@sydved.se
www.sydved.se

01046-784 66

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

www.sydved.se

SKYDDSNÄT.
Ge 50
kr genom att SMS:a AKUT till
Ringeller
020-210
ellerpå
besök
72 900
sätt in220
pengar
Plusgiro
hemsida
www.redcross.se.
900 vår
800-4
och märk
talongen ”Haiti”.

www.sydved.se

Lerbäckskretsen, kontaktperson

Irma Sandgren tfn 0582-500 02
www.redcross.se

Prenumerera
på Bingolotto!
Stöd Närkesbergs idrottsklubb
genom att bli prenumerant.
Kontakta Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11

Gardasjön
17-25/7 2010 - 9 dagar

För oss är resan lika viktig som målet.
Se vårt utbud
av resor på
vår hemsida

1
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www.åmmebergsbuss.se
0583-343 90
Version 1 - april, 10

Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01

Succé för gymmet i Sveasalen
Över 200 besökare under de första två månaderna! Detta är facit för
NIK:s nyöppnade gym i Sveasalen. Nu satsar man vidare med att erbjuda
besökarna individuella träningsprogram.
NIK:s årsmöte 2012 uppdrog åt styrelsen att inreda ett gym i Sveasalen och
den 2 januari 2013 kunde invigningen
ske. Redan vid invigningen kunde anas
att intresset skulle bli stort.
Ett femtiotal besökare slöt upp när
Jonas Helgesson från NIK-styrelsen och
gästande sjukgymnasten Elin Johansson
gemensamt klippte bandet. Premiärbesökarna fick sedan instruktioner om
hur utrustningen ska användas av Elin
Johansson.

Gott om träningsredskap

Gymmet erbjuder en allsidig träning
med flera träningsmaskiner, styrkelyft,
hantlar, bollar, träningscykel, roddmaskin med mera.
Från NIK-styrelsen är det främst
Jonas Helgesson som inhandlat och utrustat gymmet. Han berättar att gymmet
finansierats av NIK:s egna medel och av
en sponsring från Närkesbergs hönseri.
– Därtill är det en rätt stor satsning
från NIK att hålla värme och vatten
hela vintern i Sveasalen, säger Jonas.
Förr har ju alltid värmen varit avstängd
vintertid.
Sveasalen har nu utrustats med
kodlås så att NIK-medlemmarna själva
kan välja träningstider. Priset är satt
mycket lågt; 20 kronor för ett träningspass (40 kronor för besökande som inte
är medlemmar). Medlemmar kan köpa
årskort för 400 kronor.

Gymträningen i Sveasalen har överträffat alla förväntningar.
– De första två månaderna hade vi
över 200 besökare, berättar Jonas. Håller
intresset i sig blir det den i särklass
populäraste NIK-aktiviteten! Den 20
april kommer medlemmarna nu att
kunna få sina individuella träningsprogram utformade av sjukgymnasten
Elin Johansson.
Tack vara NIK:s subvention kostar
det endast 100 kronor. Boka direkt hos
Elin på telefon 073-370 22 66, uppmanar
Jonas. n

Intresset var stort vid invigningen av gymmet.
Sjukgymnasten Elin Johansson instruerade
hur utrustningen ska användas.

Framtiden fortfarande oviss för Hjortkvarns skola
Frågan om framtiden för Hjortkvarns
skola ligger fortfarande i Hallsberg
kommuns kultur- och utbildningsnämnd
som kommer att ta upp frågan på sitt
sammanträde i slutet av mars.

Om kultur-och utbildningsnämnden
anser att skolan ska läggas ner, kommer
frågan att föras fram först till kommunstyrelsen och senare till kommunfullmäktige.
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Ull och skinn

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52
www.ullochskinn.dinstudio.se

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB
Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.
Flottfärd på Örgaveln. Förtäring kan ordnas.

www.ess.se

Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning
0582-505 80, 070-511 39 30,
ess.retermia@telia.com

M   ör tsjöns
R edovisning
Aukt. Redovisningskonsult
Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning
Ulf & Helena Gustavsson
0583-410 01 eller 0583-411 45
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

ÄGG
BOD

VID VÄSTANÅ GÅRD
KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO

Ägg från frigående höns
som äter vegetabiliskt foder.
Självbetjäning
Uppfödning av unghöns
för äggproducenter.

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

Rådgivning och utbildning
Årets äggföretagare 2009

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com
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Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 019-57 00 09, 0705-54 74 85
www.gbmhelhetsterapi.se

www.stenblocket.se

ötet på
boka fe sten eller m

BERGSGÅRDEN
Rymliga och välutrustade
lokaler i trevlig omgivning.
Läs mer om våra möjligheter
på www.narkesberg.se.

Ring gärna för förfrågan eller bokning!
Susanne Qvick 0583-222 66, 070-277 12 66

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr
Skicka in namn, adress och personnummer till
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg
• Däckverkstad
• Alla typer av däck
• Stort sortiment
• Aluminiumfälgar
• Bra priser
• Dräneringar
• Asfalteringar
• Tomtplaneringar
• Mur- & plattsättningar
• Tipp- & kranbil, minigrävare
Louise & Ingemar, tel: 0582-510 80
Maskinvägen 7 • 694 60 Åsbro
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Närkesbergs hönseri
investerar 19 miljoner
Ett av Sveriges modernaste hönshus har just tagits i bruk i Åsbro av
Närkesbergs hönseri. För att kunna ta emot besökare har man även
byggt en konferensavdelning med fönster in till kycklingstallarna.
Det nya hönshuset ligger lite avsides i
Åsbro, en bit från de övriga.
– Vi använder inga medikamenter
och antibiotika och då gäller det att hålla
mycket hög hygien, berättar Joacim
Närkeby, VD för företaget. Det underlättas av att hönshusen ligger en bit ifrån
varandra.
Enligt Joacim är Sverige bäst i klassen när det gäller livsmedelsproduktion.
– Självklart innebär det att livsmedlen blir lite dyrare än importerad mat,
säger Joacim. Men långsiktigt tror jag
att man kommer att vara beredd att
betala för kvalitet. Det visar väl inte
minst de senaste veckornas debatt om
matfusket.

97 000 kycklingar

Det nya hönshuset är en investering på
19 miljoner kronor. När NIK-aren besöker anläggningen finns där 97 000 tre
veckor gamla kycklingar. Kycklingarna
är lugna och verkar trygga. De plirar
nyfiket på besökarna.
Luften i kycklingstallet är fräsch
och dagsljus silar in över kycklingarna.
Närkesbergs hönseri var tidigt ute med
ekologisk produktion och frigående höns.
Kycklingarna vi ser ska bli frigående
höns.
Kycklingarna kläcks i en anläggning
i Linköping. Samma dag levereras de till
Närkesbergs hönseri. Det är viktigt att
förhållandena då är optimala för kycklingarna. När de kommer till stallet ska
det vara 36 grader varmt, vare sig mer
eller mindre. Därför måste man bygga
10

rejäla hus eftersom det kan vara många
minusgrader utomhus. Uppvärmningen
får aldrig fallera. En flispanna värmer
upp anläggningen. Skulle den slås ut,
kopplas en oljepanna in automatiskt.
Skulle det bli strömavbrott, kopplas ett
reservaggregat in efter 10 sekunder.
Skulle även detta slås ut, kan ett mobilt
aggregat kopplas in.
– Vi simulerar alltid att det är vinter
när kycklingarna växer upp, berättar
Joacim. När kycklingarna/hönsen levereras ska de tro att det blivit vår så att
de börjar värpa.

En ovanlig konferensavdelning

Sveriges livsmedelsföretagare måste berätta om hur bra och säker produktionen
är, tycker Joacim. Därför har det nya
hönshuset utrustats med en konferensavdelning, där man kan ta emot studiebesök och gäster. Det är nog Sveriges
enda konferensavdelning med fönster in
till stallar med tusentals kycklingar.
– Vi vill gärna visa upp vår produktion, men vi kan inte ta in besökare i
stallarna av hygienskäl, berättar Joacim.
Då kom vi på idén med att låta besökare
titta in till kycklingarna genom stora
fönster.
Konferensavdelningen, som är designad av Carina Närkeby, kan ta emot 30
gäster. Såväl studiebesök som branschfolk kommer på sikt att tas emot här.
Inom kort gästas företaget av sex äggproducenter från Tyskland, som kommer
för att lära mer om kycklinguppfödning i
framkant av utvecklingen. n

Närkesberg
hönseri AB
• Företaget är näst största unghönsproducenten i landet.
• 10 personer arbetar i företaget.

Kycklingarna
plirar nyfiket
mot oss besökare.

• 400 000 kycklingar föds upp samtidigt
i egna och kontrakterade anläggningar.
• Företaget har tre hönshus i Folketorp i
Närkesberg och tre i Åsbro.
• Uppfödningen tar 16 veckor. Hönsen
börjar värpa när de är 18–19 veckor.
• Fodret är spannmål med mineraler och
vitaminer samt en aning soja.
• Företaget utsågs härom året till Årets
Hönsföretagare.

Den vackra och rustika konferensavdelningen
är designad av Carina Närkeby. Där finns
fönster in till kycklingstallarna.

Från manöverrummet precisionsstyrs värme,
ventilation, fuktighet, foder, vatten och ljus.

Carina och Joacim Närkeby framför nya
hönshuset Åängen, uppkallat efter ett torp,
som en gång låg på platsen.

Ett av Sveriges
modernaste hönshus har
just tagits i drift av Närkesbergs hönseri.
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Företagarnätverkande
Fredagen den 25 januari bytte jag ut en företagarfrukost på
Club 700 i Örebro mot ett frukostmöte på Hotell PerOlofgården
med ”Åsbro Näringsliv”. Foto: Rene Francis
Jag hoppades kunna träffa så där en
25–30 personer i vintermorgonen. Det
visade sig vara mer än dubbelt så många
på plats – cirka 75 personer! Parkeringsplatserna var fulla och bilar stod
uppställda längs med vägen. Nästan
lika trångt som vid Lerbäcksmarken!
Runt frukostborden trängdes företagare från en mängd olika företag med
olika inriktning, omsättning och storlek.
Där fanns också föreningsmänniskor,
intresseorganisationer, kommunfolk
och press. Män och kvinnor. Yngre och
äldre. Alla med någon slags koppling till
Åsbro och alla fulla av nyfikenhet och
så småningom också av PerOlofgårdens
smakliga start på dagen.

Första frukostmötet

Frukostmötet var en kickstart på ”Åsbro
Näringsliv” vars syfte är att skapa ett
ännu mer aktivt företagande i Åsbrotrakten, vilket ska ge ökad sysselsätt-
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ning för företagen i Åsbro och dess
närhet. Förhoppningsvis också nyanställningar. Detta första frukostmöte
ska följas av flera och där är tanken att
deltagarna ska nätverka med varandra
för gemensam nytta och utveckling.
Under våren kommer frukostmöten att
arrangeras 15 mars och 31 maj, båda på
PerOlofgården.
Under mötet presenterade alla sig
helt kort, egentligen för kort. För att få
ut information om vad de olika aktörerna gör har därför arrangörerna börjat
samla in uppgifter från deltagarna för
att skapa ett webbaserat företags- och
intresseföreningsregister. Registret
ska finnas på Åsbro Intresseförenings
hemsida (www.asbrointresseforening.se)
och innehålla uppgifter om de olika verksamheterna. Tanken är att man ska söka
i registret om man behöver en produkt
eller en tjänst.

i Åsbro
Presentation av Amphitech AB

En längre presentation fick vi av det
faktiskt världsunika företaget Amphitech AB som för en tid sedan flyttade
från Askersund till Åsbro. Företaget har
ju för den delen rötter i Svaldre också.
Bolaget förenar avancerat tekniskt
kunnande med innovationsförmåga och
smarta tekniklösningar.
Nischen är undervattenskonstruktioner av olika slag, oavsett om vattnet
finns i behållare uppe på land – exempelvis vattentorn – eller i sjöar och vattendrag. Tryggt att veta att vattentorn
i städerna är rena inuti om Amphitechs
robot varit där!
Skulle företagarfrukostarna i stan
krocka med de i Åsbro framöver så är
chansen stor att jag väljer Åsbro, här
finns mycket spännande jag vill veta
mera om! n
Text: Mia Jameson, som driver
Jordnära/Kopparbergs gård

Majlis Göransson läste Tomten ur sitt gamla
dikthäfte hon fick som liten flicka.

Tankar om livets
mening i Toltorps
missionshus
I förra numret av NIK-aren kunde vi
rapportera att julbön i missionshuset
stod på önskelistan för Toltorps missionshusförening. Och sagt och gjort! Visst
blev det så. För första gången i historien
gick ett långt fackeltåg från Bergsgården till missionshuset klockan elva på
julaftonskvällen.
Missionshuset blev snart fullsatt
av hundratalet julfirande närkesbergare. Med ackompanjemang av Annette
Pettersons dragspel brusade snart
de kända julsångerna genom lokalen.
Kanske för första gången en julafton i
missionshuset?
Efter Ann-Margret Lindkvists läsning av julevangeliet avslutade Majlis
Göransson julsamlingen med Viktor
Rydbergs kända dikt om livets mening,
Tomten. Hon läste ur det gamla dikthäfte hon en jul fick som liten flicka.
Så vandrade vi hemåt i midvinternatten, grubblandes över Rydbergs
underliga gåta:
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick – men vart?
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Foto: Hanna Sjökvist

Hanna Sjökvist, Ewa-Lena Sjökvist, Helena
Andersson och Cajsa Nykvist.

Öppet hus i Bergsgården
Varannan fredagskväll från september till april samlas ett antal barn och
ungdomar i Bergsgården för att under ett par timmar göra en massa roliga
saker tillsammans. Kvällen avslutas sedan med något gott att äta.
Öppet hus-verksamheten har hållit på
i väldigt många år, men de senaste tio
åren är det Malena Karlsson och EwaLena Sjökvist som har ansvarat för den.
– Eftersom barnen i Närkesberg bor
ganska utspritt så behövs det platser
där de kan träffas och göra saker tillsammans och det är därför som vi håller
på med den här verksamheten, berättar
Ewa-Lena.

Många olika aktiviteter

Den kväll som NIK-aren besöker Bergsgården spelas det pingis i den stora salen. I en paus i spelandet berättar Cajsa
varför hon kommer till Öppet hus.
– Jag tycker om att vara med
kompisar och så tycker jag inte om att
sitta still utan jag vill hela tiden göra
någonting och det kan man göra här,
säger hon.
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I ett annat rum sitter Cornelia och Maja
och pysslar. Ett vackert, glittrigt hjärta
är ett av resultaten av pysslet den här
kvällen.
– Vi är här nästan varje gång och vi
tycker att det är jätteroligt, berättar de.
Andra aktiviteter som görs under
året är till exempel disco, utflykter,
innebandy, halloween-firande, tillverkning av ljus och tvålar, fotboll och skidåkning. För att inte tala om luciafirandet som nog är årets största händelse.
Ett brett utbud med andra ord!

Minskande verksamhet

För ett 20-tal år sedan kunde det komma
20–30 barn plus många föräldrar till
Öppet hus varje gång, men de senaste
åren har det varit ungefär 8–10 barn och
ungdomar som kommit.
– Ja, tyvärr så finns det ju inte lika
många barn här i trakten som tidigare
men de som kommer verkar trivas, eftersom de kommer tillbaka i stort sett varje
gång, säger Ewa-Lena.
Nu är snart den här säsongen slut
och den kommer att avslutas med övernattning i Café Qvarnån, något som alla
ser fram emot! n

Vinnare i
gäddtävlingen!
Närkesbergs Byaråd
har beslutat att till Årets
Närkesbergare 2012 utse

Styrelsen för
Leader-projektet
Besök Närkesberg
De skapade en oförglömlig dag
med Närkesbergs Kulturfestival
som lockade 6 000 personer.
De har marknadsfört Närkesberg
som turistmål och samtidigt
bidragit till att Närkesberg är
känt som orten där det händer
så mycket.

1:a
Anki Gustavsson – 6,62 kg

Vinnare i medlemslotteriet
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Nr 26
Nr 24
Nr 14
Nr 08
Nr 71
Nr 21
Nr 31
Nr 65
Nr 13

Ulla Hjärtsjö
Marianne Gustavsson
Carr Göransson
Tomas Falkenström
Eva Lampa
Anita Axelsson
Sune Karlsson
Ewa-Lena Sjökvist
Majlis Göransson

2:a
Niklas Börs – 6,41 kg
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Portugis tränar FK Silva
Sambafotboll i division 6 med FK Silva
Det ”nya” fotbollslaget FK Silva (Närkesberg – Mariedamm – Skyllberg)
har fått en mycket meriterad tränare i João Manuel Rafael Sobral, som
ursprungligen kommer från Portugal.
– Jag har spelat fotboll i 30 år, säger
João som fyller 39 år i juni.
I hemlandet spelade han bland annat
i den portugisiska andraligan och var
försvarsspelare i ett lag i södra Portugal.

Varför Närke?

João, som här kallas för John för enkelhetens skull, är anställd i företaget Drillcon, som har ett dotterbolag i Portugal.
Företaget utför arbeten inom gruvindustrin, vilket alltså är anledningen
till att han hamnade i Zinkgruvan, där
han borrar ventilationshål. João har
tidigare jobbat i många andra länder som
Norge, Turkiet, Israel med flera.
I sommar är det tre år sedan João
kom till Sverige och under två säsonger
spelade han i Zinkgruvans IF och sedan
en säsong i IFK Askersund. I somras
började han hjälpa till att träna pojklaget i Skyllberg och det ledde i sin tur
fram till tränaruppdraget i FK Silva.
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Sydamerikanskt spelsätt

Målsättningen för FK Silva är självklart
att vinna division 6 och sedan klättra
vidare enligt João. Han har ändrat en
del på taktiken och infört lite av sydamerikansk fotboll.
– Put the ball on the floor, förklarar
João, vilket betyder ungefär håll bollen
på marken. Bollen ska göra jobbet, inte
spelarna.

Inte bara fotboll och arbete

I Zinkgruvan träffade João också en
kvinna; Boel Ahola, som naturligtvis är
involverad i Zinkgruvans IF.
– Det började med att jag skulle översätta övningar, avslöjar Boel. På frågan
vad som händer om arbetet i Zinkgruvan
avslutas och João får jobb någon annanstans svarar Boel med ett skratt:
– Det får vi ta ställning till då, men
det är inte troligt det blir inom den närmaste tiden. n 

Foto: Ann-Sofie Fahlström

Rätt lösning på julkorsordet

Grattis!
Grattis Birgitta Karlsson i Trollhättan / Örstorp som vann korsordtävlingen.
Priset är ett par sköna sulor i lammskinn från Gudrun Haglund-Eriksson.
Utprovas och avhämtas i önskad storlek i Bengtstorp. Välkommen!
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Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT,
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

Å!

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com

Åsbrodagen
den 25 maj!
Öppet hus hos företag och
föreningar, musikaliska
framträdanden, visning av
tomter samt mycket annat!
Välkommen!

Å!

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling Europa
investerar i landsbygdsområden

Åsbro Intresseförening

Telefon:
0583-410 60
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Vad händer i en
bygd när 134 av
135 gårdar
säljer sina kor?
En fortsättning
på den slutsålda boken
Från Östra
Lerbäck till
Närkesberg.
Boken har fotografier i färg av 250
enskilda boningshus i trakten.
Vackert inbunden i hårda pärmar och
endast tryckt i 800 exemplar. 272 sidor.
Pris 375 kr
Utgiven av Bild & Kultur AB i samarbete
med Föreningen Östra Lerbäcks historia.

Torget Askersund
0583-141 39
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Bild&Kultur

tel 0583-131 00 www.bild-kultur.se

FOTVÅRDSKLINIKEN
Aukt. fotterapeut
Ingrid Gunnarsson

0583-127 78
Karstorp, Dunsjö
Rönneshytta

Janne’s Golv

Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23
Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Ekologiska grönsaker
och potatis
0582-503 82 • www.ekogardar.se

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i
stor sortering.
Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se

17 MARS – VÅFFELBUFFÉ

Vårfrudag = Våffelbuffé på Kopparbergs Gård!
31 MARS – PÅSKDAGSMIDDAG

Trerätters med sill, lax och dessert

SÖNDAGSÖPPET
13-17

Information och bokning
till specialsöndagar mm
www.jordnara.nu
0730262036
VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

7 APRIL – MOROTSDAG

Morotsrätter ur Morotsboken

14 APRIL – HISTORISKA DRÄKTER OCH KAKOR

Ewa-Lena Sjökvist visar dräkter ur sin samling och vi
bakar historiska kakor
28 APRIL – BAKLUCKELOPPIS

Boka bord hos oss (GRATIS) och sälj dina prylar!
Inomhus på logen om vädret är dåligt
26 MAJ- MORSDAGSFIKA MED TÅRTBUFFÉ

Fira Mor med tårtbuffé

6 JUNI – NATIONALDAGSMIDDAG

Färsk sparris, Kalvfilé Oskar och Sverigebakelse

KOPPARBERGS GÅRD

SPECIALSÖNDAGAR
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Elinstallationer • Minigrävare

www.widmarksel.se
• Elinstallationer
• Inbrottslarm

• Brandlarm
• Nätverk

mixa

F Ö R E TAG S S E RV I C E

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63
e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg

Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt. Holmen äger en
miljon hektar skog och hos oss möter du kunnig personal. Holmen bygger nu
norra Europas största sågverk. Denna investering kommer att gynna dig.
Vi hjälper dig ta fram värdet i din skog. Har du
frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren
019-15 75 51
Håkan Falkenström 019-15 75 52
Bo Ljunggren
019-15 75 53

www.holmenskog.com
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Kulturfestival!
Foto: Göran Eriksson

Kulturaktiviteter i varje skrymsle på Bergsgården
utlovas när Kulturfestivalen går av stapeln helgen
27–28 april. Det blir allt ifrån film till musik och
konstutställningar.
Vivi-Anne Lennartsson
är en av dem som
ställer ut konst på
Kulturfestivalen i
Närkesberg. Här på sin
senaste konstutställning i Närkesberg på
NIK:s trivselkväll 2010.

Närkesbergsfilm, Besök Närkesberg
och Norra Vätterns bild- och formkonstnärer har slagit sig samman om en
stor kulturfestival i Bergsgården sista
helgen i april. Filmfestivalen är en del
av programmet. I år visas smakprov på
Närkesbergsfilms pågående projekt med
filmporträtt av Sydnärkekonstnärer.
Några av årets mest omtalade filmer,
Searching for Sugerman och Äta, sova,
dö kommer att visas. Bägge Guldbaggebelönade och Sugerman fick därtill en
Oscar som bästa dokumentär.

Detaljprogram
för
kulturfestivalen
kommer i
slutet av mars
på
www.narkesb
ergsfilm.se.

Inte mindre än två konstutställningar
presenteras under helgen. De utställande konstnärerna är Ewa Stigsson och
Vivi-Anne Lennartsson. Minnesgoda
NIK-are kommer ihåg att Vivi-Anne
ställde ut sin konst på en trivselkväll
på Björklundavallen för några år sedan.
Under ledning av Ulla-Carin Grafström
kommer vi att få pröva på att göra animerad film.
Besök Närkesberg bjuder under lördagseftermiddagen in representanter för
föreningar i Örebro och Östergötlands
län. Ett program med musik, historisk
modevisning och mycket annat kommer
att erbjudas. Därtill planeras en guidad
tur med hästskjuts genom Närkesberg.
På lördagskvällen blir det stor kulturfest med god mat och dryck. Självklart
blir det mera film och musikunderhållning av Närkesbergs egen jazzorkester
Pajazz. Dans är fullt tillåten, hälsar
orkestern. n

Det är vi som är...

Växter ute & inne

För öppettider se vår hemsida.
Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se
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NIK:aren recenserar

MANUS OCH REGI: Johan
Gille och Peter Nyström
KOSTYM: Jenny Gille
MEDVERKANDE: Fredrik
Andersson, Mathias Blad,
Johanna Lagerquist, Ingela
Reinholdsson, Ulrik Spjut,
Ida Steén.

Spiken i Kistan
– en fars med en knorr eller två
Nu var det ju inte fläskfilé på
menyn denna helkväll i Lerbäcks
teater annars kunde man tala om
knorr i dubbel bemärkelse.
En fartfylld fars med många förvecklingar gör att såväl skådespelare som
publik får slå knut på sig själva för att
hänga med.
Johan Gille och Peter Nyström har
skrivit ett helt fantastiskt manus till
farsen ”Spiken i kistan”. Hela intrigen
utspelar sig på Marianneholms blomstrande begravningsbyrå. En begravningsbyrå som fått ett enastående
uppsving på senare år. Hur är dock en
väl bevarad affärshemlighet.
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Det visar sig dock att begravningsentreprenören bär på fler hemligheter,
precis som det ska vara i en riktig fars.
Han har också en fru som han älskar
och högaktar och som helst inte ska bli
inblandad. Ett kraftfält som gör intrigen
än mer spännande.
När sedan barndomsvännen och
toppspelaren i GAIS dyker upp, liksom
supporterklubbens ordförande, går allting på full fart framåt. Tempot är högt
och tack vare det precisa och skickliga
skådespeleriet får texten blomma ut.
Sammanfattningsvis är rådet: Stäng
av TV:n, boka biljetter och åk till Lerbäck och njut! n
Göran Eriksson

Det goda
livet i hela
Askersund!

HYRESLEDIGT!
Del av missionshuset i Bengtstorp
uthyres årsvis. Sommarboende.
Ring Gudrun Haglund Eriksson,
telefon 076-848 64 65

• RIDLÄGER V. 26, 27, 28
• TURRIDNING året runt
• LEKTION i grupp
Regina Fallberg
073-824 69 45
www.stallslate.n.nu
stallslate@hotmail.se
Godkänd F-skatt
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Bommen som blev en fullträff!

Skyllbergsbommen är framtagen för dig som är markägare och
vill värna om dina skogar, jaktmarker, grustag, vägar m.m. Det är en
vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera.
Fakta om vägbommen
• Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantsrör för att uppnå högsta styrka.
• Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt.
• Teleskopisk inom 4,5 – 6,0 meter.
• Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning).
• Vägbommen är utrustad med reflexer.
• Lätt att öppna och stänga.
• Låsbar i öppet läge.
• Konstruerad för att fungera i decennier.
Vägbommarna levereras i önskat antal, buntade på EUR-pall,
montageanvisning medföljer. Specialkonstruktioner
offereras på begäran.
Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se
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